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 SOUHLAS S FOTOGRAFOVÁNÍM/NATÁČENÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
1. Udělujete tímto souhlas závodu Jindřichohradecký Lev, zastoupený JC Event s.r.o., IČ: 
08437556 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje: - jméno a příjmení  

- vaše fotografie/audio/video záznam pořízené dne 3. 6. 2023 na závodě Jindřichohradecký 
Lev s místem konání Jindřichův Hradec vojenské cvičiště 44. LMOPR, v rámci přípravy 
propagačních materiálů a dokumentace akce  

- zveřejnění výsledkové listiny  

- e – mailovou adresu pro zasílání výsledků, zpětné vazby, fotografií, pozvánky na další ročník, 
případně jiných organizačních emailů. E – mailová adresa nebude nikdy zveřejněna a bude 
sloužit jen pro potřeby závodu Jindřichohradecký Lev  

- dále jiné osobní údaje jako je věk, bydliště, telefon, které nebudou nikdy zveřejněny a slouží 
výhradně pro potřeby závodu Jindřichohradecký Lev  
 
2. Výše uvedené osobní údaje je možné zpracovávat pro marketingové a organizační účely 
Jindřichohradeckého Lva. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 10 let od 
pořízení osobních údajů.  
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, 
a to zasláním naskenované žádosti s Vaším podpisem na email Jindřichohradeckého Lva: 
info@jhlev.cz 
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem 

- Fotografie/audio/video záznam mohou dále využít jiné osoby pověřené pořadatelem 
JC Event s.r.o. nebo Město Jindřichův Hradec a 44. LMOPR  

 
5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:  

- vzít souhlas kdykoliv zpět,  
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,  

- vyžádat si u nás přístup k údajům uvedených v odst. 1 a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 
popřípadě požadovat omezení zpracování,  

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.  
 
6. V případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně Vašich 
osobních údajů, můžete kontaktovat Správce Jindřichohradeckého na email: info@jhlev.cz.  
 
Jméno a příjmení: __________________________________________________________________  
Datum podpisu: ____________________________________________________________________  
Podpis: ___________________________________________________________________________ 

NEZLETILÍ/SVĚŘENCI: Pokud je účastník mladší než 18 let nebo má zákonného zástupce, 
musí souhlas udělit a prohlášení níže podepsat rodič nebo zákonný zástupce.  
Já, zákonný zástupce souhlasím s účastí níže uvedeného nezletilého/svěřence na Akci za výše 
uvedených podmínek. Dále prohlašuji, že jsem oprávněn/a jednat jménem a na účet 
nezletilého.  
Jméno nezletilého/svěřence (tiskacím písmem: _____________________________________________________________ 
Jméno zástupce (tiskacím písmem): __________________________________________________________________ 
Vztah k nezletilému: __________________________________________________________________ 
Datum: __________________________________________________________________ 
Podpis zákonného zástupce: __________________________________________________________________ 


